
Dark Blast
Λιτά, ευέλικτα, με εξαιρετική συμπεριφορά, άφθονη ροπή και

συναρπαστικές επιδόσεις, τα μοντέλα Hyper Naked της

Yamaha συνδυάζουν επιθετική εμφάνιση με συναρπαστική

αίσθηση στην οδήγηση. Με δυναμική σχεδίαση και τεχνολογία

που εστιάζει στις επιδόσεις, η MT-03 συνδυάζει το κύρος των

μεγάλων μοτοσυκλετών με ευελιξία και χαμηλό βάρος.

Το πρωτοποριακό μπροστινό μέρος διαθέτει διπλά κεκλιμένα

φώτα θέσης και έναν μικρών διαστάσεων προβολέα LED που

κάνει αυτή τη μοτοσυκλέτα μια από τις πιο κομψές

μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της. Με το εμπροσθοβαρές

πλαίσιο και τις εισαγωγές αέρα που θυμίζουν μαχητικό

αεροσκάφος, αυτή η τεχνολογικά προηγμένη μοτοσυκλέτα

300 κ.εκ. είναι έτοιμη να συναρπάσει.

Το φαρδύ κάλυμμα του ρεζερβουάρ και η βέλτιστη εργονομία

παρέχουν την ιδανική θέση στη μοτοσυκλέτα και εξαιρετικά

άνετη οδήγηση. Επίσης, για να τονιστεί η εμφάνιση και

αίσθηση μεγάλης μοτοσυκλέτας, η MT-03 διαθέτει

ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ. που προσφέρει ακρίβεια στον

χειρισμό. Ποτέ στο παρελθόν μια μοτοσυκλέτα 300 κ.εκ. δεν

προσέφερε τόσο πολλά.

Εξελιγμένος, υψηλής ροπής 2-κύλινδρος

κινητήρας 321 κ .εκ. που καλύπτει τις

προδιαγραφές EURO5

Διπλός προβολέας LED

Ελαφρύ πλαίσιο τύπου διαμάντι

Επιθετική σχεδίαση MT

Ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ.

Κομψή οθόνη οργάνων LCD

Ελαφρά φλας LED

Δυναμική εμπροσθοβαρής σχεδίαση

πλαισίου

Εργονομική και επιθετική θέση

οδήγησης

Ποιότητα, εμφάνιση και κορυφαία

αίσθηση MT

Μακρύ ψαλίδι και βέλτιστες ρυθμίσεις

αμορτισέρ
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Dark Blast
Οι μοτοσυκλέτες Hyper Naked της Yamaha δημιουργήθηκαν για να συναρπάζουν. Με το μυώδες στυλ και τις

εκρηκτικές επιδόσεις τους, τα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα MT έχουν κλέψει την καρδιά και το μυαλό

αναβατών απ' όλη την Ευρώπη. Και υπάρχει η MT-03 με υψηλές προδιαγραφές και ηγεμονική παρουσία στο

δρόμο.

Εμπνευσμένη από τις μεγαλύτερες Hyper Naked της Yamaha, η επιθετική εμφάνιση είναι περισσότερο MT

από ποτέ. Η δυναμική μπροστινή όψη με τους διπλούς προβολείς κάνει αισθητές τις προθέσεις της, ενώ το

ανεστραμμένο πιρούνι και το φαρδύ ρεζερβουάρ καυσίμου τονίζουν την επιβλητική εμφάνιση της οικογένειας

MT και φανερώνουν ότι πρόκειται για την απόλυτη μοτοσυκλέτα 300 κ.εκ.!

Αλλά αυτό που κάνει πραγματικά αυτή την ελαφριά Hyper Naked τόσο ελκυστική και επιθυμητή, είναι το

γεγονός ότι είναι φτιαγμένη με το αυθεντικό DNA των MT, που σημαίνει ότι κάθε διαδρομή είναι μια

συναρπαστική και εθιστική εμπειρία. Θα ανυπομονείς να βγεις στο δρόμο και να την οδηγήσεις, με κάθε

ευκαιρία. Επειδή αυτή η μοτοσυκλέτα, σχεδιάστηκε για πολλά απολαυστικά χιλιόμετρα.
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Εξελιγμένος δικύλινδρος
κινητήρας 321 κ.εκ.

Αυτός ο εξελιγμένος υγρόψυκτος

δικύλινδρος κινητήρας 321 κ.εκ. διαθέτει

ελαφριά σφυρήλατα έμβολα με διωστήρες

από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε

άνθρακα, οι οποίοι προσφέρουν

συναρπαστικές επιδόσεις και άφθονη

ροπή. Η εξαιρετικά ελαφριά αίσθηση του

συμπλέκτη κάνει την MT-03 ακόμα πιο

διασκεδαστική στην πόλη. Επίσης, το

προηγμένο σύστημα ψεκασμού καυσίμου

εξασφαλίζει άμεση απόκριση στο γκάζι με

φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.

Διπλά κεκλιμένα φώτα  θέσης,
προβολέας LED

Η δυναμική MT-03 δείχνει πιο κουλ από

ποτέ, με τα διπλά κεκλιμένα φώτα θέσης

που τονίζουν τη στιβαρή και επιθετική

εμφάνιση που παραπέμπει σε μεγάλη

μοτοσυκλέτα. Και για καλύτερη ορατότητα

κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχει ένας

ισχυρός κεντρικά τοποθετημένος

προβολέας LED που παρέχει εξαιρετικό

φωτισμό.

Επιθετική σχεδίαση MT

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η MT-

03 είναι ένα ολοκληρωμένο μέλος της

θρυλικής οικογένειας Hyper Naked της

Yamaha. Με τους επιθετικούς προβολείς,

τους επιβλητικούς αεραγωγούς και το ειδικά

μορφοποιημένο ρεζερβουάρ καυσίμου, η MT-

03 σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις ένας

πραγματικός κυρίαρχος της ροπής και να

απολαύσεις την πιο δυναμική οδήγηση στην

κατηγορία Α2.

Ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ.

Οι προδιαγραφές της MT-03 είναι στα

επίπεδα μεγαλύτερων μοτοσυκλετών και

ενισχύονται με την προσθήκη ενός

ανεστραμμένου πιρουνιού. Εφοδιασμένο με

ανθεκτικούς σωλήνες 37 χιλ. και τριπλή

πάνω βάση από χυτό αλουμίνιο, το

μπροστινό σύστημα επιβεβαιώνει τις

υψηλές προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας

και προσφέρει σίγουρη και ομαλή

συμπεριφορά κατά το φρενάρισμα, την

επιτάχυνση και την οδήγηση σε στροφές.

Όργανα LCD υψηλής
τεχνολογίας

Για να είναι αντάξια της πρωτοποριακής

εμφάνισης Hyper Naked και των κορυφαίων

για την κατηγορία της προδιαγραφών, η

Yamaha την εφοδίασε με όργανα

υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Αυτός ο

πίνακας οργάνων διαθέτει κομψή οθόνη

LCD που παρέχει ευανάγνωστες

πληροφορίες στον αναβάτη.

Ελαφρά φλας LED

Η δυναμική εμφάνιση της MT-03

ολοκληρώνεται με τα φλας LED, που

συμπληρώνουν άψογα την επιθετική

εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
τετραβάλβιδος, EURO5, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος,
2EEK

Κυβισμός 321 cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 68,0 mm x 44,1 mm
Σχέση συμπίεσης 11,2 : 1
Μέγιστη ισχύς 30,9 kW (42,0 PS) @ 10.750 rpm
Μέγιστη ροπή 29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 3,81 L/100 km
CO2 emission 89 g/km

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 25º
Ίχνος 95 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks, Ø37,0 mm inner tube
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή εμπρός 130 mm
Διαδρομή πίσω 125 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø 298 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Εμπρός ελαστικό 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Πίσω ελαστικό 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.090 mm
Συνολικό πλάτος 755 mm
Συνολικό ύψος 1.070 mm
Ύψος σέλας 780 mm
Μεταξόνιο 1.380 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 160 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 168 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 14 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 2,40 L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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